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Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
zaprasza do złożenia oferty na:
Tytuł zamówienia
Usługa konfiguracji wraz z montażem i dostawą urządzeń sieci komputerowej
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa konfiguracji switchy do pracy w trybie failover redundancji, w szafach serwerowych i lanowych wraz z montażem i dostawą urządzeń
sieciowych. Montaż i instalacja szaf teletechnicznych w serwerowni Piwnica i pokoju nr 220 z
podłączeniem do instalacji prądowej i uziemienia. Usługa wymagana do kontynuacji remontu
sieci komputerowej w lokalizacji Czerwony Ratusz pl. Stefana Batorego 4, serwerownia
Piwnica, serwerownia pokój nr. 220 i Kapitanat Portu Szczecin Jana z Kolna 9, pokój nr. 15.
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Zakres zamówienia obejmuje:
a) dostawę sprzętu sieciowego,
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Nazwa

ES-16-XG
ES-48-500W
ES-48-LITE
T1600G-18TS
UF-MM-10G
LC/LC 2m – patchcord
Szafa 42U NCF42-88-KLA-C 3
LC/LC 5m – patchcord
LC/LC 10m – patchcord
Mikrotik z LTE WAP

Ilość sztuk
10
2
4
1
52
50
3
4
2
4

b) montaż 2 szaf 42U w serwerowni Ratusz Piwnica i 1 szafy w serwerowni pokój nr. 220,
wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej i uziemienia,
c) konfigurację 6 switchy ES-16-XG, po 2 sztuki na szafy serwerową w serwerowni Ratusz
Piwnica i konfigurację switchy do pracy w trybie failover – redundancja,
d) montaż i konfigurację switcha ES-16-XG w szafie LAN w serwerowni Ratusz Piwnica
i konfigurację do pracy z topologią sieciową UMS,
e) montaż i konfigurację switcha ES-16-XG w szafie LAN w Kapitanacie Portu Szczecin
ul. Jana z Kolna 9 w pokoju nr 15 i konfigurację do pracy z topologię sieciową UMS,
f) montaż i konfigurację switcha ES-16-XG w szafie LAN w Kapitanacie Portu Szczecin
ul. Jana z Kolna 9 w pokoju nr 113 i konfigurację do pracy z topologią sieciową UMS,
g) montaż i konfigurację switcha ES-16-XG w szafie LAN w serwerowni Ratusz pokój nr 220
i konfigurację do pracy z topologią sieciową UMS,
h) montaż i konfigurację switchy ES-48-500W w szafie LAN w serwerowni Ratusz pokój nr
220 i konfigurację do pracy z topologią sieciową UMS,
i) konfigurację Mikrotik z LTE WAP do pracy z dołączonymi przez zamawiającego
kartami teletechnicznymi SIM do pracy zdalnej w topologii sieci UMS.
Wizja lokalna odbędzie się w dniu 23.09.2019 r.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.
Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami
 Mirosław Kopiczko
tel. 91 44 03 517; e-mail: mkopiczko@ums.gov.pl,
 Paweł Gorczakowski
tel. 91 44 03 517; e-mail: pgorczakowski@ums.gov.pl.
Oferta powinna zawierać:
a) nazwę Wykonawcy,
b) adres Wykonawcy,
c) cenę netto,
d) stawkę podatku VAT,
e) cenę brutto,
f) termin wykonania zamówienia – do 31 października 2019 r.
g) okres gwarancji,
h) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,
i) warunki płatności - 2 tygodnie od daty wystawienia faktury
j) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania
wzorze umowy,
k) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).
Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana
Batorego 4, 70-207 Szczecin Kancelaria Ogólna Urzędu pok. 130 z dopiskiem: (oferta na Usługa
konfiguracji switchy) w terminie 8 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu publikacji
zapytania na stronie internetowej Urzędu.
Załączniki do oferty
Oświadczenie RODO
Wzór umowy
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania
zamówienia publicznego.

